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Passaporte da Vacina é obrigatório para 
acesso a eventos com mais de 500 pessoas

Para cumprir o Decreto Mu-
nicipal nº 60.488, de 27 de agos-
to de 2021, os estabelecimentos 
do setor de eventos (como sho-
ws, feiras, congressos e jogos es-
portivos), com público superior 
a 500 pessoas, deverão solicitar 
o comprovante de vacinação do 
cidadão contra Covid-19, au-
tenticado como Passaporte da 
Vacina, como forma de acesso 
ao local.

De acordo com os protocolos 
setoriais em vigência, a organiza-
ção desses eventos deve fiscalizar 
a situação vacinal e garantir que 
os participantes tenham sido 
vacinados com pelo menos uma 
dose do imunizante antiCovid. 

A fiscalização municipal atua 
cotidianamente, com a intenção 
de estimular a imunização dos 
cidadãos, especialmente aqueles 
que estão com as segundas doses 
pendentes, aumentando assim a 
proteção da população contra a 
doença.

Como estabelece o decre-
to municipal 60.488/2021 “a 
comprovação pode ser feita por 
meio digital (com o comprovan-
te disponível nas plataformas 
VaciVida e ConectSUS) ou com 

o próprio cartão de vacinação, 
pelo registro físico. Em relação 
a quem se vacinou no exterior, 
basta apresentar o certificado de 
vacinação do país.

É importante que qualquer 
estabelecimento pode pedir 
adesão voluntária do Passaporte 
da Vacina na cidade, no entan-
to, em caráter de orientação à 
população.

Os estabelecimentos se-
rão fiscalizados pelos órgãos 
competentes.A multa para o 
descumprimento da Lei, segun-
do os parâmetros da legislação 

vigente, é a partir de R$ 9.232,65. 

COMO ACESSAR 
O PASSAPORTE

1) Acesse a loja de aplica-
tivos do seu celular e digite no 
campo de busca: e-saúdeSP.

2) Baixe o aplicativo, aceite 
os termos de uso e faça um 
cadastro com o número de seu 
CPF, data de nascimento, nome 
completo, e-mail, telefone com 
DDD e crie uma senha.

3) Após realizar o login, é 
possível acessar o Passaporte 
da Vacina, que está localizado no 

ícone laranja no canto inferior 
direito do menu principal.

O passaporte comprova que 
você já tomou a primeira dose, 
completou o esquema vacinal ou 
recebeu a dose única do imuni-
zante contra a Covid-19, com as 
datas de aplicação das doses, 
seu nome completo, CPF, data 
de nascimento e um QR Code. 

Com esse código, os estabe-
lecimentos e locais de eventos 
poderão visualizar o registro 
vacinal, que deverá ter pelo 
menos uma dose para o acesso 
ser permitido.
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Capital ultrapassa marca de 10 milhões 
de vacinados com a primeira dose

A capital ultrapassou nesta 
segunda, 13/9,  a marca de 10 
milhões de pessoas vacinadas 
com a primeira dose dos imu-
nizantes antiCovid. Os dados 
registrados pela Secretaria Mu-
nicipal da Saúde (SMS), até as 
13h, contabilizam 10.030.752 
primeiras doses aplicadas. O 
levantamento registrou tam-
bém 5.532.142 segundas doses, 
além de 321.898 doses únicas 
e 26.757 adicionais. Os dados 
podem ser acompanhados no 
boletim Vacinômetro na página 
Vacina Sampa.

Neste dia começou a aplica-
ção da dose adicional da vacina 
contra Covid-19 para idosos aci-
ma de 85 anos de idade, público 
estimado em 76.849 mil muníci-
pes. Neste momento, só estão 
elegíveis aqueles que tomaram 

a segunda dose ou a dose única 
há mais de seis meses. Tam-
bém podem se cadastrar para 
a aplicação do reforço vacinal, 
pessoas imunossuprimidas, com 
mais de 18 anos, que tomaram a 
segunda dose ou única há pelo 
menos 28 dias.

Toda a rede estará aberta 

para a imunização do pú-
blico elegível para primeira 
dose (D1), segunda dose 
(D2) e dose adicional. Os 
idosos devem comparecer 
a um dos postos de vaci-
nação do município com o 
comprovante de vacinação, 
documento com foto e com-
provante de residência na 
capital.

Com relação aos pacien-
tes acamados em domicílio, 
a vacinação é feita pela equi-

pe da Unidade Básica de Saúde 
(UBS) de referência do usuário, 
assim como nas Instituições de 
Longa Permanência para Idosos 
(ILPIs) e população indígena al-
deada na cidade de São Paulo. A 
vacinação dos idosos acontecerá 
com a vacina que estiver dispo-
nível nos postos de saúde.

SP anuncia redução do ICMS e linha de 
crédito para setores afetados na pandemia

O Governador João Doria 
anunciou o Retoma SP, progra-
ma de meio bilhão de reais em 
investimentos para os setores 
mais afetados durante a pan-
demia da COVID-19. Dentre 
as principais medidas estão a 
redução do ICMS de bares e 
restaurantes para 3,2% e a cria-
ção do “Linha Nome Limpo”, 
com crédito especial de R$ 100 
milhões para empresários que 
ficaram com o nome sujo por 
causa da pandemia.

O Retoma SP é uma iniciati-
va que levará às 16 regiões ad-
ministrativas do estado a maior 
oferta de serviços e programas 

para impulsionar 
a economia das 
cidades paulis-
tas, com R$ 520 
milhões em in-
vestimentos. 

Trabalhado-
res, desempre-
gados, estudan-
tes e pequenos 
empreendedo-
res que necessi-

tam de auxílio neste momento 
de retomada poderão ter acesso 
a serviços, como Banco do Povo, 
Empreenda Rápido, Bolsa do 
Povo (incluindo Bolsa Trabalho 
e Bolsa Empreendedor), Muti-
rão do Emprego (com apoio dos 
PATs), Poupatempo (serviços 
digitais), entre outros.

Doria confirmou a redução 
do ICMS para bares e restauran-
tes de 3,69% para 3,2%, medida 
que representa uma redução de 
custo de até 13% para o setor. A 
mudança é fruto de meses de 
diálogo entre o Governo de São 
Paulo e o setor e irá beneficiar 

250 mil empresas do setor de 
bares e restaurantes que po-
derão pagar dívidas, reinvestir, 
contratar mais trabalhadores e 
estimular a economia.

O regime especial de tribu-
tação permitirá, a partir de 1º de 
janeiro de 2022, a aplicação de 
alíquota de 3,2% sobre a receita 
bruta de bares e restaurantes, 
em substituição ao regime de 
apuração do ICMS. A iniciativa 
representa uma renúncia fiscal 
de R$ 126 milhões pelo Estado. 
“É uma forma de estimular um 
dos setores mais afetados pela 
pandemia”, explicou o Secretá-
rio de Fazenda e Planejamento, 
Henrique Meirelles.

O Governo de São Paulo 
anunciou a criação da nova linha 
para desnegativação de empre-
sas. Trata-se do “Linha Nome 
Limpo”, que vai oferecer, a partir 
de outubro, crédito especial de 
R$ 100 milhões para empresá-
rios que ficaram com o nome 
sujo por causa da pandemia 
possam regularizar sua situação.
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IEP Dona Cica realiza treinamento com equipe de 
Enfermagem do São Cristóvão Saúde

O Instituto de Ensino e Pes-
quisa “Maria Patrocínia Pereira 
Ventura” - IEP Dona Cica con-
cluiu o treinamento e a nome-
ação oficial dos Guardiões da 
Higienização das Mãos. 

O projeto, em parceria com 
o SCIH (Serviço de Controle de 
Infecção Hospitalar), tem como 
principal objetivo capacitar 
os profissionais da equipe de 
Enfermagem do São Cristóvão 
Saúde, a fim de auditar o time 
multidisciplinar da Instituição 
nos cinco momentos da higieni-
zação das mãos.

De acordo com a enfermeira 
especialista do SCIH, Sabrina 
Cerralvo, a ação fomenta a cul-
tura de segurança do paciente 
no São Cristóvão Saúde, visan-
do fortalecer a prática dessa 
importante e eficaz medida de 
prevenção contra infecções.

Grupo São Cristóvão Saúde é 
premiado em duas categorias 
nos fóruns HealthARQ e Health-IT

O Grupo São Cristóvão Saú-
de, no dia 9 de setembro, parti-
cipou de fóruns realizadas pelo 
Grupo Mídia, edição 2021 na 
cidade de São Paulo. 

No Fórum+Prêmio Heal-
thARQ, a primeira discussão 
foi sobre o tema “A arquitetura 
projetando um caminho duran-
te a pandemia nas edificações 
de saúde” e o Grupo São Cris-
tóvão Saúde foi representado 
pela arquiteta Cibeli Bagnato 
Boihagian, profissional com 35 
anos de experiência e dedica-
da nos últimos 15 anos à área 
hospitalar, junto ao Grupo São 
Cristóvão Saúde.

“Tem sido uma parceria de 
sucesso no desenvolvimento 
de todos os projetos de expan-
são, inovação, e melhorias das 
unidades do Grupo São Cris-
tóvão Saúde, com o intuito de 
fortalecer a missão de oferecer 
assistência à saúde, de modo 
humanizado. Somamos hoje 
100 obras executadas num total 
de aproximadamente 60.000 m² 
de área construída”, diz Cibeli, 
CEO da Verzino Arquitetura. 

Já sob a moderação de Luis 
Gustavo Kiatake, presidente 
da SBIS - Sociedade Brasilei-
ra de Informática em Saúde, 
foi realizado o Fórum+Prêmio 
Health-IT, com a participação de 
lideranças do setor da saúde e 
debate sobre “A transformação 

do ecossistema da Saúde Digi-
tal”. Quem representou o Grupo 
São Cristóvão Saúde, foi Patrícia 
Hatae, que conta com extensa 
experiência de mercado e know 
how técnico, atuando ao longo 
de sua trajetória em diversas 
instituições voltadas à saúde.

“Estamos focando, princi-
palmente em melhorar as com-
petências das equipes que estão 
trabalhando intensivamente na 
integração dos sistemas, com o 
intuito de coletar dados, que é 
o insumo básico para a Inteli-
gência Artificial”, revela Patrícia 
Hatae.

Para o CEO do Grupo São 
Cristóvão Saúde, Engº Valdir Pe-
reira Ventura, o reconhecimento 
por meio dessas premiações no 
setor da saúde é algo extrema-
mente valioso: “em primeiro lu-
gar, precisamos ter em mente de 
que uma organização de saúde 
não é uma organização qual-
quer, pois lida com nosso maior 
tesouro, que é a vida humana. 
É uma responsabilidade imensa 
satisfazer as necessidades das 
pessoas com agilidade, iniciati-
va, cooperação, solidariedade e 
humanização e estamos a cada 
dia aprimorando todos os nos-
sos serviços para melhor servir 
a comunidade, por meio de uma 
medicina moderna e altamente 
especializada”, finaliza Valdir 
Ventura.Na ocasião, 38 profissio-

nais da saúde realizaram o 
treinamento, incluindo enfer-
meiros, técnicos e auxiliares 
de enfermagem, com o intuito 
de zelar pelas boas práticas na 
prevenção de infecções relacio-
nadas a assistência à saúde. Os 

colaboradores nomeados como 
Guardiões receberam bottom de 
identificação e certificado pela 
conclusão do curso.

“A educação é o caminho 
para o desenvolvimento dos 
profissionais que fazem parte 
do São Cristóvão Saúde, além de 

reduzir eventos assistenciais e 
infecções. Parcerias como essa, 
que consolidamos junto ao SCIH, 
trazem força para nossa Institui-
ção e maior engajamento entre 
a equipe envolvida”, finaliza a 
Coordenadora do IEP, Adriana 
Bacchin Pelissari.

Prefeitura cria Código de Defesa do Empreendedor 
e torna mais simples as atividades dos MEIs

Os Microempreendedores 
Individuais (MEIs) da cidade de 
São Paulo ganharam desde o 
final de agosto um instrumento 
legal que torna mais simples a 
abertura e o desenvolvimento 
de suas atividades. A Lei 17.635,  
e aprovada pela Câmara Muni-
cipal, foi sancionada em 20 de 
agosto pelo prefeito Ricardo 
Nunes.

Com as novas normas, a 
administração municipal pla-
neja consolidar um sistema 
integrado de licenciamento 
de microempreendedores, fa-
cilitar a abertura e o exercício 
de empresas. Além disso, a lei 
promove a modernização, sim-
plificação e desburocratização 
dos procedimentos de registro, 
fé pública e publicidade dos 
documentos de arquivamento 
compulsório pelo empreende-
dor, permitindo inclusive, o uso 
de certificados e assinaturas 
digitais em meio virtual.

Atualmente, a cidade de 

São Paulo lidera o ranking de 
formalizações no país com mais 
de 1 milhão de Microempre-
endedores Individuais (MEIs). 
Com o desemprego em índice 
elevado, o número de formaliza-
ções de microempreendedores 
aumentou significativamente 
para garantir renda.

Isso demonstra que as pes-
soas estão descobrindo que 
registrar-se como MEI é uma 

alternativa para quem busca 
uma oportunidade de negócio 
ou atua na informalidade. Além 
da redução da carga tributária, 
o MEI conta com um processo 
muito mais simples tanto para 
formalização da atividade como 
para apuração e pagamento de 
tributos.

Uma outra vantagem de se 
tornar um MEI é ter acesso a 
vários benefícios da Previdên-

cia Social (INSS), como auxílio-
-doença, aposentadoria por 
idade e salário-maternidade. 
Esses benefícios são garanti-
dos mediante o recolhimento 
mensal de 5% sobre um salário-
-mínimo.

Na cidade de São Paulo, a 
maioria dos formalizados traba-
lha como cabeleireiro, comer-
ciante de artigos de vestuário e 
acessórios; manicure/pedicure, 
esteticista, costureira, promotor 
de vendas, doceiro, técnico de 
manutenção de computadores, 
pedreiro, organizador de even-
tos, alfaiate e eletricista.

As estatísticas mostram que 
a maior concentração de MEIs 
está na faixa dos 31 aos 40 
anos, mas o registro formal de 
microempreendedor tem sido 
visto também como uma opção 
de trabalho entre jovens que 
decidem virar MEI como primei-
ro emprego para fazer entregas 
de bicicleta, de moto ou até de 
carro.

CATE recebe inscrições de 
cursos virtuais e gratuitos de 
Confeitaria e Panificação

A Coordenadoria de Se-
gurança Alimentar e Nutri-
cional – Cosan, da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, Trabalho e Turismo 
(SMDET), oferece dois novos 
cursos na área de gastronomia 
no Portal do Cate, em formato 
virtual e gratuito: Panificação e 
Confeitaria. O motivo é que mui-
tas pessoas passaram a vender 
alimentos preparados em casa 
como uma forma de obter renda 
durante a pandemia.

Para ampliar os conhe-
cimentos destes novos cozi-
nheiros ou até mesmo iniciar 
algumas pessoas neste universo 
foram criados essas capacita-
ções. 

A pandemia da Covid-19 
trouxe desafios profissionais e 
reflexões sobre a carreira para 
muitas pessoas. Neste contexto, 
a busca por uma nova posição 
no mercado de trabalho como 
microempreendedor ou, até 
mesmo, o chamado para a re-
alização do sonho de trabalhar 
com algo novo se tornaram 
parte do cotidiano dos traba-
lhadores.

Os cursos “Panificação: 

aprenda técnicas básicas para 
vender pães caseiros” e “Confei-
taria: aprenda técnicas básicas 
para vender bolos da sua casa” 
são acessíveis pelo computador, 
tablet e até celular. Cada curso 
dá um panorama sobre as prin-
cipais práticas para quem quer 
começar a preparar diversos 
tipos de pães, doces e bolos.

O curso de Confeitaria tota-
liza 7 horas e está dividido em 
três módulos. Inicialmente, é 
apresentado um panorama do 
mercado de trabalho no setor; 
no módulo seguinte, técnicas 
e conceitos básicos de confei-
taria. A última parte auxilia o 
confeiteiro a tornar-se empre-
endedor, com dicas sobre como 
vender e promover o produto.

O curso de panificação 
segue os mesmos parâmetros 
adaptados para a atividade com 
receitas, dicas de conservação 
dos produtos, cálculo de ingre-
dientes e modos de preparo 
específicos.

Quem concluir o curso, com 
aproveitamento mínimo de 
70%, recebe certificado.

Acesse: https://cate.prefei-
tura.sp.gov.br/

Abriu, Usou, Fechou: Sabesp lança campanha para 
uso consciente de água

A Sabesp iniciou 
neste mês mais uma 
campanha com o ob-
jetivo de comunicar e 
engajar a população 
a usar a água de ma-
neira consciente, es-
pecialmente diante 
do período de severa 
estiagem por que 
passa São Paulo e 
também outras regi-
ões do Brasil.

Com linguagem atual e 
inspirada nas redes sociais, a 
campanha “Toks para Economi-

zar Água – Abriu, Usou, Fechou” 
tem conteúdos com linguagem 
digital, trends e tendências de 
amplo conhecimento e apelo 

junto à população 
em diversas cenas 
e interações dos 
filmes e outras 
peças de comu-
nicação.

A Sabesp faz 
campanhas pu-
blicitárias e ações 
de comunicação 
com foco na eco-
nomia de água 

há mais de 40 anos, de maneira 
permanente e tendo como alvo 
diferentes públicos, como ins-
tituições públicas, parceiros da 

iniciativa privada, escolas, uni-
versidades, setores da atividade 
econômica, grandes eventos e 
ações patrocinadas.

A Companhia atua também 
nas redes sociais, com posts 
e lives temáticas. Por meio da 
imprensa, com informações e 
entrevistas, a Sabesp tem entre 
suas prioridades a mensagem de 
uso consciente da água.

Um hotsite www.sabesp.
com.br/eucuidodaagua está no 
ar para marcar a mobilização e 
reúne informações em torno do 
assunto.
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Passatempo

Culinária

SO
LU

ÇÃ
O:

Salmo 52Horóscopo
ÁRIES: Vai mostrar-se mais independente e não terá receio de tomar ini-
ciativas para melhorar a situação atual. Por sentir grande necessidade de 
ser livre pode ser rebelde com as pessoas que convive, seja prudente. 
No setor sentimental modere seu comportamento. No setor profissional 

acabe com problemas que vem se arrastando. Na saúde, relaxe.

TOURO: Vai recolher-se um pouco, e verá surgir novas ideias para o fu-
turo. O setor sentimental está favorecido. Aproveite todos os momentos 
com o seu parceiro. No profissional se tiver alguma meta ou quiser mudar 
alguma coisa, deve tomar as iniciativas agora. Seu bom senso trará acen-

tuadas melhorias financeiras. Na saúde tenha alguma atenção a quedas.

GÊMEOS: Poderá exaltar-se com facilidade, convém ir com calma com as 
pessoas que estão perto de você. No setor sentimental pode contar com 
a paciência e humor do seu parceiro. No setor profissional estará individu-
alista e terá muita vontade de trabalhar sozinho. Economicamente, con-

seguirá por as contas em dia. Na saúde tome vitaminas e proteja o seu organismo.

CÂNCER: Pode estar mais sensível e com menos paciência mas deve ser 
mais tolerante com as pessoas que o apoiam. No setor sentimental vai 
mostrar grande vontade de definir algumas situações, mas vá com calma, 
No setor profissional muito trabalho e cansaço mental, mas vai valer a 

pena, representa estabilidade futura. Na saúde tenha atenção ao sistema nervoso.

LEÃO: Manifestará a necessidade de procurar amigos e pessoas queri-
das, será bom trocar ideias e ouvir conselhos das pessoas em quem con-
fia. No setor sentimental não estará muito disposto a fazer concessões, 
tenha cuidado. No setor profissional vai ter de contar com atrasos. Procure 

soluções. Na saúde terá dificuldades em dormir, evite beber café à noite.

VIRGEM: Sua vida vai evoluir dentro do que deseja e metas antigas po-
dem ser alcançadas devido a apoios inesperados. No setor sentimental 
conseguirá que o seu parceiro entenda as suas necessidades e isso vai 
trazer paz e estabilidade. No setor profissional estará desatento e com 

pouca paciência para pormenores. Na saúde dê atenção a pequenos sintomas.

LIBRA: Tudo estará em equilíbrio e isso trará forte estabilidade. Bom 
momento para visitar familiares e programar uma pequena viagem. No 
plano sentimental vai contar com a compreensão do seu parceiro. No se-
tor profissional vai conseguir afirmar-se e aumentar a confiança dos seus 

colegas e superiores. Na saúde tente descansar mais nos tempos livres.

ESCORPIÃO: Deve ser bastante racional e agir através da lógica e não 
da especulação. No setor sentimental, vai sentir a sua relação a evoluir 
concentre-se nos seus desejos. No setor profissional estará mais cansado 
do que é normal e isso pode gerar alguns esquecimentos, tente apontar 

tudo para nada ficar ao acaso. Na saúde tome vitaminas e descanse mais.

SAGITÁRIO: Não estará disposto a aceitar a rotina. Não se esqueça dos 
objetivos que tinha em mente. No setor sentimental é boa hora para uma 
reconciliação ou para aproximar-se de alguém. No setor profissional algu-
mas oportunidades poderão surgir de onde menos espera, aproveite sem 

receios, entrará numa nova etapa. Na saúde atenção a problemas com a sua visão.

CAPRICÓRNIO: Estará mais descontraído, mas não deixe as suas obri-
gações para trás. No setor sentimental tende a demonstrar com muito 
mais intensidade. No setor profissional estão favorecidos os trabalhos em 
grupos principalmente com pessoas mais jovens, novas ideias  podem 

surgir e devem ser aproveitadas. Na saúde vigie a sua pressão arterial.

AQUÁRIO: Período de calma e serenidade em que vai analisar os pró-
ximos passos. No setor sentimental haverá necessidade de estabelecer 
prioridades. No setor profissional vai passar por um período em que terá 
de tomar decisões importantes quanto ao futuro, mas tudo indica vai fazer 

o que está certo e é melhor para si. Na saúde atenção ao sistema nervoso.

PEIXES: Será capaz de transmitir as suas ideias e as pessoas estarão 
dispostas a ajudá-lo. No setor sentimental vai se sentir mais protetor, o 
que vai aumentar a confiança do seu parceiro na relação. No setor profis-
sional convém ser mais prudente e não deixar nada por fazer. Economica-

mente será uma fase muito favorável. Na saúde terá dores na coluna.

Souflé de espinafre
INGREDIENTES: 

1 maço de espinafre 
limpo; 2 colheres de sopa 
de manteiga; 2 colheres 
de sopa de farinha de tri-
go; 1 xícara de chá de lei-
te quente; 4 ovos, (claras 
e gemas separadas); Sal a 
gosto; 1 colher de chá de 
fermento em pó; Queijo 
parmesão ralado,orégano ou 
outros temperinhos a gosto.

MODO DE FAZER:  Refogar 
o espinafre em azeite e alho e 
reservar,espremer bem, retiran-
do a água que se forma. Levar ao 
fogo a manteiga com a farinha 
de trigo e deixar dourar.

Juntar o leite e deixar en-
grossar. Retirar do fogo,deixar 
amornar. Juntar as gemas, o 
queijo parmesão ralado, o es-
pinafre bem picadinho, o sal, 

o fermento em pó e as claras 
em neve.  Colocar em um reci-
piente untado com margarina e 
polvilhado com queijo ralado. 
Levar ao forno pré aquecido por 
aproximadamente 40 minutos. 
Retirar e servir imediatamente.

POR que te glorias na ma-
lícia, ó homem poderoso? Pois 
a bondade de Deus permanece 
continuamente.

A tua língua intenta o mal, 
como uma navalha amolada, tra-
çando enganos.

Tu amas mais o mal do que o 
bem, e a mentira mais do que o 
falar a retidão. (Selá.)

Amas todas as palavras devo-
radoras, ó língua fraudulenta.

Também Deus te destruirá 
para sempre; arrebatar-te-á e 
arrancar-te-á da tua habitação, 
e desarraigar-te-á da terra dos 

viventes. (Selá.)
E os justos o verão, e teme-

rão: e se rirão dele, dizendo:
Eis aqui o homem que não 

pôs em Deus a sua fortaleza, 
antes confiou na abundância das 
suas riquezas, e se fortaleceu na 
sua maldade.

Mas eu sou como a oliveira 
verde na casa de Deus; confio 
na misericórdia de Deus para 
sempre, eternamente.

Para sempre te louvarei, por-
que tu o fizeste, e esperarei no 
teu nome, porque é bom diante 
de teus santos.

PARA ANUNCIAR,
 LIGUE:

2638-3150
97219-2230

Rua João Antonio de Oliveira, 268 - Mooca

DICA DE SAUDE

Adotar uma alimentação 
saudável é essencial para manter 
o bom funcionamento do orga-
nismo. Antes de iniciar uma nova 
dieta, é preciso entender que cada 
pessoa tem necessidades nutricio-
nais diferentes. 

Além disso, uma alimentação 
saudável precisa estar acompa-
nhada de novos hábitos, para que 
não seja apenas “mais uma dieta”, 
entre tantas já feitas. Ou seja, você 
deve trabalhar a sua mente, antes 
mesmo do seu corpo, pois a sua 
vida deve acompanhar a mudan-
ça. Dessa forma, diminuir doces 
e outros ingredientes prejudiciais 
à saúde não será tão torturante.

Ok, após saber de tudo isso 
você deve estar se perguntando, 
por onde começar, correto? 

DICA 01 – CONSUMA 
ALIMENTOS INTEGRAIS:

Eles possuem vários nutrien-
tes que estão na película do grão. 
São muito bons para manter os 
níveis de glicemia (açúcar no 
sangue), têm fibras que ajudam 
na digestão, ajudam no controle 
do colesterol e na saciedade. A 
castanha-do-Pará é um bom exem-
plo de alimento integral, que pode 
e deve ser consumido de modo a 
melhorar a saúde.

DICA 02 – EVITE PRODUTOS 
INDUSTRIALIZADOS:

Estes produtos contêm diver-
sas substâncias químicas que não 
são reconhecidas pelo organismo. 

3 dicas mestres para iniciar 
agora sua alimentação saudável

O seu consumo em quantidades 
excessivas demanda trabalho 
do fígado para neutralizar co-
rantes, conservantes e depois 
eliminá-los. Alguns deles, inclusi-
ve possuem um potencial efeito 
cancerígeno. 

DICA 03 – BEBA 
BASTANTE LÍQUIDO:

Ingerir líquidos durante o 
dia faz com que nosso corpo 
se mantenha hidratado e ajude 
o organismo a transportar os 
nutrientes que precisamos. O 
melhor meio que temos para 
verificar nossa hidratação, é a 
cor da urina, a qual deve estar 
amarela bem clara em caso de 
níveis saudáveis.

COMO FAZER? 
Primeiro de tudo, estabeleça 

os seus objetivos antes de iniciar 
qualquer dieta, para assim procu-
rar algo que se encaixe melhor 
para você. Recomendamos bus-
car um profissional da área, um 
nutricionista por exemplo que 
possa avaliar sua condição atual 
e indicar o melhor caminho. Não 
leve isso como um gasto, mas 
como um investimento no seu 
tempo de vida.

A má alimentação ao lon-
go dos anos é como andar na 
contramão, pode ser que você 
tenha muita sorte e não sofra um 
acidente, mas sempre estará em 
perigo. Não vale a pena arriscar, 
não concorda?

98661-7970
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C o m e ç o u  n o 
dia 4 de Setembro 
a 48ª Festa de San 
Gennaro. Nascida 
da idéia de oferecer 
a comunidade mais 
que amparo moral, a 
festa se firmou como 
uma tradição na ci-
dade de São Paulo. 
Devido ao distancia-
mento social imposto pela COVID 19, a edição anterior 
foi adaptada aos protocolos. Esse ano, a festa reabriu a 
Cantina de San Gennaro e também está mantendo as 
modalidades de delivery e retirada no local.

Neste ano, a festa também voltou a contar com 
um salão VIP onde ocorrem um show ao vivo toda 
noite, além de barracas que servem: macarronada das 
mammas, fogazza, pizza, lanche de linguiça calabresa, 
vinho, cerveja, refrigerante, churrasco, doces típicos e 
confeitados, além de souvenirs, diversão e distração a 
jovens e crianças. Para participar 

A Festa de San Gennaro, uma das principais festas do gênero da cidade 
de São Paulo, consiste, basicamente, de três atividades principais: as missas 
solenes, a procissão de San Gennaro e as festas externas realizadas nas ruas Lins 
e San Gennaro.. A renda vai para as obras assistenciais da Igreja San Gennaro.

San Gennaro: A festa mais italiana do Brasil, no bairro 
mais tradicional e antiga da cidade de São Paulo

SERVIÇO: 48ª Festa de San Gennaro - De 04/09 a 24/10.
Sábados das 18h às 23h e Domingos das 17h às 22h.
Delivery: festasangennaro.pedzap.com.br
Mais informações pelas Redes Sociais da Paróquia 
ou pelos celular: (11) 94232-0678.

GCM completa 35 anos e Vereadora Edir Sales ressalta 
trabalho realizado no combate à violência doméstica

No último dia 15 de setem-
bro, a GCM (Guarda Civil Me-
tropolitana) completou 35 anos 
de  fundação na cidade de São 
Paulo. A Vereadora Edir Sales, 
considerada a madrinha da Guar-
da, participou da comemoração, 
realizada na Academia de Forma-
ção em Segurança Urbana (Be-
lenzinho), que também contou 
com a inauguração de um novo 
Memorial, buscando  preservar 
esta linda história. Entre os seus 
muitos projetos e iniciativas em 
prol da corporação, a parlamen-
tar ressaltou em seu discurso  o 
trabalho realizado no combate a 
violência doméstica.

A valorização da GCM e a luta 
em prol dos Direitos das Mulhe-
res estão entre as bandeiras mais 
importantes defendidas pela 
Vereadora Edir Sales, na Câmara 
Municipal de São Paulo. Com a 
criação da “Inspetoria de Defesa 
da Mulher e Ações Sociais”, pela 
Secretaria Municipal de Segu-
rança Urbana, a parlamentar in-

Vereadora Edir Sales acompanhada do Prefeito Ricardo Nunes, 
Secretária de Segurança Urbana Elza Paulina e do Comandante 
Geral da GCM IS Agapito Marques, em cerimônia de aniversário 
dos 35 anos da GCM.

tensificou o seu trabalho em prol 
dessas duas causas. 

Duas das ações que a inspe-
toria realiza - a Ronda Maria da 
Penha e a instalação do Botão 
do Pânico - foram criadas graças 
à aprovação da Lei 16.165/2015, 
de autoria da Vereadora Edir 
Sales. Com isso, a Guarda con-
segue fazer o acompanhamento 
frequente das vítimas de vio-

lência doméstica que possuem 
medidas protetivas determi-
nadas pela Justiça. Além disso, 
também é graças a essa Lei que 
se criou o Botão do Pânico, um 
aplicativo disfarçado no celular 
das mulheres que permite o 
acionamento de viaturas em 
caso de emergência. 

“Estamos em contato cons-
tante com a Secretária de Se-

gurança Urbana Elza Paulina e 
também com o Comandante 
Geral da Guarda, Inspetor Supe-
rintendente Agapito Marques, 
para contribuir com este impor-
tante trabalho que a Guarda re-
aliza. Além de comemorar neste 
mês o aniversário de 35 anos da 
nossa querida GCM, também 
celebramos o trabalho feito em 
prol de milhares de mulheres 
que recebem o atendimento hu-
manizado e dedicado dos nossos 
guardas. Tenho orgulho de saber 
que a nossa Lei está sendo muito 
bem utilizada como ferramenta 
de combate à violência contra a 
mulher”, ressaltou a Vereadora. 

Além do apoio a este traba-
lho, a parlamentar segue lutando 
pela valorização da Guarda em 
medidas como o aumento do 
efetivo, reestruturação e refor-
ma das inspetorias, reforço de 
segurança nas escolas, destina-
ção de recursos para a aquisição 
de armamentos, entre outras 
questões.
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Rua Polignano A. Mare, 228 cj 11 - Brás
Tels: 3271-7382 / 2579-7381 / 2528-3452 / 2528-3432

O Juventus bateu o Nacio-
nal por 1 a 0, em partida válida 
pela 5ª rodada do Paulista Sub 
20, realizada na quinta-feira 
(02/09), no Estádio Conde Ro-
dolfo Crespi.

O gol grená foi apontado 
por Ricardo Batista.

O técnico Santos levou a 
campo a seguinte escalação: 
Cauã, Ricardo Batista, Gabriel, 
Igor, Gabriel Batista (Victor), 
Gustavo, Athyrson (Fabio Hen-
rique), Adelan, Gabriel Masson 
(Felipe Teixeira), Gustavo San-
tiago e Filipe (Gabriel Morgato).

De acordo com o treinador 

Juventus bate o Nacional na Copa Paulista Sub 20
“Estou feliz, pois tenho em 

minhas mãos um grupo qualifi-
cado de jogadores, com alto grau 
de entendimento de jogo e isso 
vem nos ajudando muito. Quero 
enaltecer os treinadores que 
trabalharam com eles antes de 
mim, tanto Marcel como Luizão. 
Marcel fez um trabalho excep-
cional com esses meninos e isso 
nos facilita muito no desenvolvi-
mento final”, disse Santos.

Santos também ressaltou 
que os garotos têm entendido 
a forma dele de pensar sobre o 
futebol e têm comprado a ideia 
e isso o deixa muito satisfeito.

juventino, o elenco vem desen-
volvendo um trabalho forte com 

dedicação e os resultados vêm 
acontecendo de forma natural.

Viaduto Bresser será interditado parcialmente 
no sentido Brás para obras

A Companhia de Engenharia 
de Tráfego (CET) vai monitorar 
o trânsito nas imediações do 
Viaduto Bresser, na Mooca, 
Zona Leste da Cidade, que será 
parcialmente interditado no 
sentido Brás, de segunda (13) a 
sexta-feira (17), para reparo nas 
estruturas de concreto e recupe-
ração das juntas de dilatação do 
viaduto pela Secretaria Munici-
pal de Infraestrutura Urbana e 
Obras e pela SPObras.

As interdições para as 
obras ocorrerão de segunda a 
sexta-feira, sempre das 21h00 
às 05h00 do dia seguinte. 

INTERDIÇÕES
• Viaduto Bresser, sentido 

Mooca / Brás, faixa da direita, 

para execução dos ser-
viços.

ALTERNATIVAS
• O fluxo de trân-

sito no viaduto será 
canalizado para a faixa 
da esquerda;

• Os condutores 
poderão seguir pelo 
Viaduto Guadalajara.

A Engenharia de 
Tráfego da CET vai mo-
nitorar a interdição e 
orientar o trânsito na região, 
visando manter as condições de 
fluidez e preservar a segurança 
dos usuários da via.

Para informações de trân-
sito, ocorrências, reclamações, 
remoções e sugestões, ligue, 

acesse o site ou baixe o aplicativo 
SP156. https://sp156.prefeitura.
sp.gov.br/portal/servicos

RECOMENDAÇÕES
• Respeite a sinalização;
• Se necessitar pedir infor-

mações, proceda de forma a 
não comprometer a fluidez do 
trânsito;

• Ao avistar a canalização 
de orientação na pista, reduza 
a velocidade dos veículos para 
maior segurança;


